
2013-as esztendő lelkészi jelentése 

 

 

A 2013-es esztendő sok tekintet-
ben a gyülekezet erősödését szolgálta. 
Szórványgyülekezeteink az „önjárás” 
útjára kezdtek lépni, amely megmutat-
kozott a szolgálatkészsében, a gyüleke-
zet iránt érzett felelősségben, a gyüleke-
zeti élet aktivizálódásban. 
Mandabokorban és Bálintbokorban kü-
lönösen tapasztalható volt ez a fejlődés.  
Az imaház építése hatalmas örömöt je-
lentett a bokortanyákon élőknek. Tapasztalhatóan összekovácsolta a körzetet ez 
az örömteli esemény. 

Az első negyedév az építkezésen való részvételről, helyszíni bejárásokról, 
a kivitelezőkkel való folyamatos egyeztetésekről szólt. Számtalan megbeszélés, 
a pályázat megvalósításának ellenőrzése volt napirenden. Rengeteg munkaórát 
töltöttem mind a kivitelezési munkálatoknál, mind a gyülekezeti szolgálatokban. 
Az építkezés leterhelése valamilyen szempontból időt és energiát vett el a lelké-
szi teendőmből. Azért viszont nagyon hálás vagyok, hogy sok tapasztalatot sze-
rezhettem ezen a szakmai terülten, amely reményeim szerint a gyülekezet javára 
kamatoztathatok. 

2013 telén (január-február) mind a férfiakkal, 
mind az asszonyokkal együtt eltölthettünk 1-1 
hetet Biatorbágyon, mely különösen segített a 
lelkileg terhet hordó, Isten közelébe vágyó, Őt 
jobban megismerni akaró testvéreknek, bele értve 
a lelkészt is.  

Az V. körzetben rendkívül példaértékű az ökumenikus összefogás. Ökumenikus 
istentiszteleten Kálmánházán emlékezhettünk a Don kanyarban harcoló hazafi-
akra, akik 70 évvel ezelőtt haltak hősi halált hazájukért.  



Február elején ökumenikus imahéten lehettem együtt a kálmánházi társegyhá-
zakkal. Ilyenkor 4 napon keresztül más-más felekezetnél töltjük az estéket gyü-
lekezeti közösségben.  

Kálmánházán az istentiszteletek mellet rend-
szeresen szolgálok a nyugdíjas otthonban, illet-
ve a körzetben három helyszínen tartok óvodá-
ban hittanórákat.  

 

 

Február végén az evangélikus általános iskolában rendezhettük meg a pedagó-
gus csendesnapot. 

A márciusi hónapban egyházmegyei és egyházkerületi feladatok, értekezletek 
színesítették szolgálatomat a gyülekezeti feladatokon kívül. Esperesi értekezle-
tek, missziói bizottsági ülések, illetve missziói konferenciákon vettem részt.  

Áprilisban konfirmációs táborban vettünk 
részt a fiatalokkal Bodrogkeresztúron. A 
20 konfirmandusból 14-en vehettek részt 
a lelki felkészítő együttléten.  

Még ebben a hónapban az egyházmegyé-
ben szolgáló lelkipásztorokkal lehettünk 
együtt 2 napon keresztül, ahol Ittzés 
Istvén és Pálhegyi Ferenc szolgáltak közöttünk. 

Fiataljaink április 20-án az országos hittanversenyen is részt vehettek, ahol szép 
eredményt érhettek el. 

Április 27-én került sor a Mandabokori 
Imaház felszentelésére, ahol Dr. Fabiny 
Tamás püspök szentelhette fel az épületet 
ünnepélyes keretek között.  A több mint 
500 ünneplő együtt élhette át a gyüleke-
zeti élet pezsgését, a hálaadást és az örö-
möt. 

 



Május elején a gyülekezet egyházkerületi missziói napon Kazincbarcikán. 

Az új imaház hétről-hétre újabb és 
újabb programoknak adhatott otthont. 
Májusban a már hagyománnyá váló 
több napos evangélizációt szervezhet-
tük meg, ahol Ittzés István nyugalma-
zott evangélikus lelkész szolgálhatott. 
Az evangélizáción városból és a bo-
kortanyákról egyaránt részt vettek. E 
hónap végén pedig az Aliansznak ad-

hatott otthont a mandabokori gyülekezet.  

Május végén a nyíregyházi oktatási intézmények dolgozói számára tarthattunk 
pedagógus napot, ahol a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye is egy sze-
rény lelki ajándékkal is igyekezett megbecsülni a pedagógusokat.  

Júniusban a rendszeres szolgálatok mellett a tiszalöki börtönben is igei – és ze-
nei szolgálatot végezhettem a fogvatartottak között. 

A mandabokori gyülekezet összefogásával épülhetett meg a kosárlabdapály és a 
röplabdapálya is. 

Júliusban a gyülekezet ifjúságával mehettünk el balatoni biciklitúrára. 18 fiatal 
vett részt a minden nap változó helyszínnel színesített túrán. 

Augusztusban  kezdődhetett meg a pályázat ESZA tevékenységek. Ennek kere-
tén belül vehettük fel Bellus Szilviát és Borsi Zoltánt, akik a gyülekezet épülé-
sében igyekeznek feladatot végezni. 

Pályázatban vállaltként először napközis tábort szerveztünk. Két héten keresztül 
biztosítottunk közel 20 gyermeknek állandó nappali felügyeletet. A napközis 
táborban fiatalok jól megszervezett szolgálatokkal segítették a gyermekek lelki 
épülését. 

Augusztus közepén gyülekezeti kirán-
dulás keretében mentünk el Harangod-
ra, ahol közel 40-en lehettünk együtt. 

A kerítésépítést ebben a hónapban 
kezdhettük el nagy örömmel a gyüle-



kezeti tagokkal. Morauszki György pedig a vasmunka terveibe, kivitelezésébe 
fogott bele. 

Ebben a hónapban Mátraházán voltunk évkezdő lelkészkonferencián. 

Szeptember 7-én Mandabokorban tartottuk a családi napot, ahol közel 250-en 
lehettünk együtt. Sajtkészítés, mézbemutató, szilvalekvárfőzés, 
kézművesmunka, állatsimogató, vetélkedők, sportjátékok gazdagították a családi 
napot. 

Szeptember 14-én vehettünk együtt részt az egyházközség presbiterei és képvi-
selőtestületi tagjai az egyházmegyei presbiteri csendesnapon. Hajókirándulással, 
majd Nyírtelken előadásokkal, csoportos beszélgetésekkel kerülhettünk köze-
lebb egymáshoz és az Igéhez. 

Szeptember közepén a Aliansz evangélizáción vehettünk részt a gyülekezetek-
kel. 

Október elején az ifjúsággal az Egyházkerületi Családi – és Sportnapokon vehet-
tünk részt.  

Október 12-én egy busznyi csapattal indultunk a minden évben megrendezésre 
kerülő Országos Evangélizációra. 

Ebban a hónapban indítottuk el újra, ezúttal havonként a Keresztkérdéseket, ahol 
a „Reformáció Luther idejében és most” témát dolgoztuk fel. 

Október 2. felében az általános iskola diákjai számára tartottunk csendesnapot. 

Novemberben a Fancsali-Encsi fiatalokkal közösen tartottunk Ifjúsági 
Csendesnapot Mandabokorban. Domokos Tibor gyülekezeti lelkésszel igyekez-
tünk a fiataloknak lelki programokban gazdag napot szervezni. 

November elején Nagydobronyban lehettünk 
együtt az egyházmegyében szolgálatot végző 
lelkipásztorokkal. Szolgálhattunk közösen két 
cigánytáborban, óvodás és iskolás gyermekek 
között. 

 

Missziói Bizottsági üléseken és esperesi értekezleteken kellett részt vennem eb-
ben a hónapban, ahol különösen a missziói stratégiát kellett kidolgoznunk. 



Novemberben elindítottuk Mandán a számítógépes tanfolyamot 16 középkorosz-
tályú, a gyülekezet perifériáján élő számára. Ebben is igyekezetünk a missziót 
látni. 

Álláskeresési börzét tartottunk Mandabokorban, ahol több munkanélkülinek tud-
tunk segíteni munkát találni. Ebben is örömöket tapasztalhattunk meg. 

Decemberben a karácsonyi készülődés töltötte be a mindennapjainkat. A fiata-
lokkal, gyermekekkel fényszínházat, különböző színdarabokat tanultunk be, s 
ajándékozhattuk meg a gyülekezeti tagokat. 

 

Köszönöm a gyülekezet aktivitását, szeretetét, az együtt töltött évet. 

 

Szeretettel: Zsarnai Krisztián 


